
  
  
  
  
  

  :توسعة روستايي از درون

  ها ها و ناكامي رويكرد قاليبافان در روستاهاي كاشان؛ كاميابي

  ∗سيدسعيد وصالي

  

  هچكيد

ايـران واجـد   ة جامعـ . دارد ة ايران، اهميت بسياردر جامع »كار«و  »مذهب«برقراري ارتباط بين 

ة كـار اسـت،   بـا پديـد  هايي را كه در ارتباط  توان ويژگي بسياري از خصايص ديني است و مي

  .استخراج نمود

كـه در ميـان    »اخـالق كـار  «دارد كـه نـوع    شـناس آلمـاني اظهـار مـي     ، جامعه)۱( ماكس وبر

  .ها وجود دارد ، در ساير اديان و از جمله در اسالم غايب است پروتستان

هـاي   ة ميداني، سعي در نشان دادن ايـن خصيصـه دارد كـه آمـوزه    اين مقاله از طريق مطالع

در حقيقـت، درك جماعـات   . كننـد  ي، فرد مؤمن را به كسب معيشت خـويش ترغيـب مـي   دين

از آنجـا كـه هـر جامعـه، انـواعي از      . هاي فرهنگي آنان است انساني، مستلزم استخراج خصلت

ها و نهادها را در خود جاي داده است، آغـاز هـر گونـه بررسـي يـا طـرح هـر         ها، پايگاه نقش

عناصـر  . ت در اين عناصر و فهم روابط موجـود در بـين آنهاسـت   پيشنهاد، مستلزم مطالعه و دق

  .كنند فرهنگي در حيات اجتماعي و اقتصادي، نقش مهمی ايفا مي

ة مذهب اهميت حيـاتي  توان مالحظه نمود كه در شهر كاشان و روستاهاي اطراف، پديد مي

. كنـد  فان، اعطـاء مـي  اين عنصر، قوت الزم را به مردم و از جمله قاليبا. ي ساكنان داردگدر زند

ها و نهادهاي مذهبي آن برجسته است در فعاليت اقتـصادي خود نيـز   ساكنان روستايي كه نقش

اند؛ اما در روستايي كـه وجـود نهادهـاي مـذهبي، چنـدان قابـل تشـخيص نيسـتند          توفيق يافته

  !رسند هاي بافته شده نيز كيفيت مطلوب را ندارند و به قيمت ارزان به فروش مي قالي

                                                      
  ناسي و استاديار دانشگاه عالمه طباطباييش دكتراي جامعه ∗
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اي  اش به شـيوه  آورد كه صفات فرهنگي جامعه در صورتي قابليت شكوفايي را به دست مي

مذهب به عنـوان بخشـي   ة پديد. هاي نادرست، مورد توجه قرار گيرند معقول و فارغ از دخالت

  .ة اجتماعي را پشتيباني كندتواند از درون، توسع نيرومند مي

  .قاليبافان)/ روستاها(اشان ك/ قاليبافي/ ة روستاييتوسع: ها كليدواژه

∗ ∗ ∗ 

 مقدمه

بشـر و    را در بهبـود زنـدگيِ    مـذهب   نقش  ،شناسان و مردم  شناسان از جامعه  بسياري

  در طـول   مـذهب . انـد  قرار داده  مورد بررسي ـ  از شهر و روستا  اعم ـ   جوامع ةتوسع

با .  است  ظاهر شده  گوناگون  اشكال  به  و همواره  بشر حضور داشته  در زندگي  تاريخ

. شـود  مـي   احساس  همچنان  در جهان  ، حضور امر مقدس )۲(وجود گسترش عرفيت

هنجارهـا و    خلـق   و بـه   اسـت   بشـري   موجـودات   دربارة  انساني  دانش  منبع  ،بهمذ

  بـه   گذشـته   در جوامـع   دانـد كـه   مـي   را عاملي  مذهب )۳( دوركيم. پردازد ميها  ارزش

  كمـك   اجتمـاعي   انسجام  تر به پيچيده  و در جوامعده رسان  ياري  ،تماعياج  همبستگي

  .كند مي

 ،رو  از ايـن . آورد مـي   فـراهم   تغيير را در جامعه  موجبات  وبر، دين  از نظر ماكس

ـ بين اخـالق    متقابل  رابطة  ارةـدرب  وي  مطالعة در   داري د سـرمايه ـو رشـ   روتستانيـپ

ة وي بـر ايـن نكتـه    در مطالع .برجسته نمود را  دينيهاي  ارزش  يذات  وياييـپ ،اـاروپ

بـر  . دهند مي و نيرو  انگيزه  ،اجتماعي اتتغيير  به  هاي ديني تأكيد شده است كه ارزش

را   راه  وجود آوردند كه  به  اخالقي  محيطي ،اروپا ۱۶  قرن  هاي پروتستانوبر  نظر  طبق

  خـود اسـتدالل    تطبيقـي   در مطالعة او . وار ساختجديد هم  داري ظهور سرمايه  براي

و   عقالنيـت   بتوانـد بـه    بودنـد كـه    اي كـار ويـژه   اخـالق ديگـر فاقـد    اديان  نمود كه

  داري سـرمايه   نظـر البتـه    ايـن   بـر اسـاس  . جديد منجر شود  )۴(كارآفرين  داري سرمايه

  خـود را بـه    جـاي  ،صـادي چشمگير اقتهاي  و فعاليت  يافته  جهاني  اين  شكل ،متأخر

  اسـت   مـا حـايز اهميـت     بـراي   كـه   اي نكته. )۵(است  داده  ساالري  ديوان  آهنين  قفس

از   سـاير اديـان   قسـو و اخـال    از يـك   پروتستاني ق اخال  وبر بين  كه  است  تفكيكي
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دنيـا    به  معطوف قِاخال  گونه  را فاقد آن  مختلف  وبر اديان. كند مي  ديگر ترسيم  سوي

، » چـين   مذهب« .زمينه سازي كند , اقتصادي  فعاليت  انجام  براي  باشدقادر   داند كه مي

  همگي»  اسالم»  او دربارة  ناتمام  و مطالعة»  باستان  يهوديت«، » و بوديسم وهند  مذهب«

  بـا همـين    مسـيحيت   در درون  كاتوليك  مذهب  حتي. كنند مي  حكايت  نگرش  از اين

ـ از ا  يـك   هـيچ او معتقـد اسـت   . )۶(گيـرد  قـرار مـي    مورد توجـه   يدگاهد   مـذاهب   ني

  . وجود آورند  به  دنياگرايانه  زاهدانةهاي  حركت  را براي  الزم  اند هستة نتوانسته

شدند   موجب  كند كه مي  اشاره  دو عامل  وبر عمدتاً به  ، ماكس با اسالم  در ارتباط 

  : دهد  خود را سامان  پيروان  جهاني  اين  تنتواند حيا  دين  اين

  مذهب  اين  چرا كه ؛انداختند  را از اهميت  رستگاري  براي  تالش»  جنگجويان«ـ ۱

و   )۷(جسـمانيت   ،تفسير مجدد شد و در نتيجـه   ،زمين  تصرف  براي  تالش  صورت  به

  . شدند  تشويق  فردي  خوشگذراني

، از نظـر   بنـابراين  .كنـد  تشويق ميرا   از جهان  يدنگز  انزوا و دوري ،» تصوف«ـ ۲

ـ   از كار دنيـايي   گيري كناره  وبر اسالم  ماكس   را بـراي   الزم  زمينـة و   كـرده   جـرا تروي

  يستيـكالوينـ   يزمـپروتستانت  به  وبر با ارجاع  ماكس. ه استنمود  برجسته  گرايي تجمل

را   غـرب   داري سـرمايه   كـه  ـ  كـار  قِاخـال   كـه  رسد مي  نتيجه  اين  به )۸(ها وريتنـو پي

  اظهـارات . )۹(نـدارد  وجـود   در اسـالم   از جملـه   مختلف  در اديان ـ  نمود  گذاري پايه

 در  ، امـا متأسـفانه  ستا قرار گرفته  مورد نقد و بررسي  گوناگون  وبر از جهات  ماكس

در اينجـا  .  است  گرفته  ورتص  مقدار اندك  به  نقد و بررسي  اين  ,اسالم  مذهب  حوزة

  .  وبر بپردازيم  نظر ماكس  نقطه  اين  نقد و بررسي  به  طور خالصه  شود تا به مي  سعي

  است  مبتني  و جنگجويان  تصوف بر دو عاملِ  اسالم  وبر دربارة  اصوالً نظر ماكس 

. كنـد  مي  تنظيمخود را   هاي ديدگاه  ةمجموع  وي  كه  است  دو عامل  همين  و بر اساس

 يبر سـاير مـوارد، آرا    عالوه  كه»  اقتصاد و جامعه«و »  دين  شناسي جامعه«دو اثر وبر 

  نقـد ايـن    بـه ياد شده،   دو موضوع  به  كنند با تمسك مي  منعكس  اسالم  را دربارة  وي

  . پردازند مي  دين
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واجد   حيث  از اين  نعتهنر ـ ص   يك  عنوان  به  در ايران  قاليبافي  موضوع  به  توجه

  كـرده   را طـي   و حضـيض   اوج  دوران  و همـواره   بشر بـوده   مصنوع  كه  است  اهميت

  ، )۱۰(تپانچـه   ، ايتاليـا در سـاخت   صـحافي   در صـنعت   كشور آلمان  كه  در حالي.  است

نيز   ايران ؛اند بوده  شهره  سازي در ساعت  يسيو سو  قيمتي  فلزات  در تراش  هندوستان

  را نـوعي   فعاليـت   ايـن   تـوان  تعبير ديگر مي  به.  است  مشهور بوده  قالي  در كار بافت

  بـديهي .  اسـت   مقايسـه   قابل  غربي  خانگي  صنايع  با انواع  ناميد كه )۱۱( خانگي  صنعت

قـرار    در مهـد صـنعت    مختلـف   شرايط  آمادگي  واسطة  بعدها به  صنايع  اين  كه  است

  . را پيمودند  ترقي  و راه  ندگرفت

  بـر اسـاس    شـود كـه   آغاز مي ،»كار»  با مفهوم  داري سرمايه  موضوع  وبر به  توجه 

،  در زهـد دنياگرايانـه    آدمـي   رسـتگاري   شـرط  و گيـرد  مـي   خداوند شكل  )۱۲(دعوت

  دننمو  از دنيا و پشت  گرفتن  فاصله  جاي  به  ،زاهدانه  عملنوع  اين .شود محسوب مي

  . شود درگير مي  و با آن  كند مي  استقبال  ، از آن آن  به

مـورد    مقاله  در اين ،كند ياد مي  ها از آن وبر در مورد پروتستان  كه  رويكردي  نوع 

در .  بـريم  مـي   نام  )۱۳(»كاراخالق « عنوان  تحت  ،از آن او  و همچون نيز هستنظر ما 

  بين  ارتباطتا   هستيم  قالي  بافندگان  در ميان  ويژه رِكا قاخال  دادن  اينجا درصدد نشان

 مطـرح كـرده  را   آن  وبـر خـالف    مـاكس   كه  اي پديده , دهيم  را توضيح  كار و مذهب

  .  است

كنـار    علـت . پذيرد  صورت  بايد با احتياط  ها با مسلمانان پروتستانق اخال  ةمقايس 

وبـر در آثـار خـود      شـخص   كـه   است  كاري  اساسدقيقاً بر   و مقوله،د  اين  نهادن  هم

 قاخـال  نخسـت اينكـه  : در اينجا يادآوري چند نكته ضروري است.  است  داده  انجام

وبـر اثـر     ماكس  كه  در زماني اينكه  دوم كرد؛  خالصه  در تصوف توان نمي را  اسالمي

  تعمار و تسـلط اسـ   هجـوم   تحـت   و خاورميانه  اسالمي  ، كشورهاي نوشته خود را مي

  وبر در بررسـي   ةمورد استفاد  اصوالً منابع  اينكه  سومة نكتاند و  بوده  غربي  كشورهاي

 ةبـر نحـو   ،ديگـر   اروپا و از سوي  هجدهمي  قرن  بر مكتوبات ،سو  از يك  اسالم  دين

  .  است  اتكاء داشته  بالكان ةدر حوز  عثماني  حكومت  عمل
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رويكــرد  ، كاشــان  در منطقــة قاليبــافي  دربــارة  ميــدانياي  همطالعــ  از  بــا اســتفاده

  هـاي  و موفقيت كنيم عرضه مي ،و كار  مذهب در موردرا   صنعت  اين  اندركاران دست

  فـرض  ،و كـار  قاخال  و پويا بين  متقابل  ارتباط.  يمينما مي  مطرح نيز را آنان  اقتصادي

.  اسـت   متعـالي   هـاي  ارزش  ، حاصـل  سـان كار ان  محصول  ،قالي. دهد مي  ما را تشكيل

ديگـر    جهـان   به  و توجه  ، معنويت قرون  در طي  در قالي  كار رفتهه ب  ها و اشكالِ طرح

  جهـاني   ايـن  كـارِ   واسـطة   بـه   كـه   است  معنويتي  ، اين در حقيقت. كنند مي  را تداعي

  .  است  آمده  حاصل

  بـراي   كه  وجود داشته پويا و قابل توجهي  و تجارت  ، بازرگاني اسالمي  در جوامع

از   انسـان   مسـير رسـتگاري    ،دينـي   تعاليم  بر طبق.  است  بوده  لئقا  يفراوان  كار ارزش

او در   سرنوشـت   كننـدة   تعيين  ،جهان  در اين  انسان گذرد و كارِ مي  جهانهمين  طريق

.  اسـت   نكوهيده ،و انزوا  از جهان  يگير ، كناره تعاليم  اين  بر اساس.  ديگر است  جهان

  بـه   و كنـد  مي  حمايت  سياسي  قدرت  به دست آوردناز   همچنين  اسالمي  ايدئولوژي

  مبارزه  اصل  ،مذهب  در اين. بخشد مي  را رسميت  جهاني  امر اين  تعهد به  ب،ترتي  اين

  اي عـده   در دست  و ثروت  قدرت  و تجمع  دار است ريشه  اي پديده ،و استبداد  با ظلم

   .نيست  تحمل ، قابل خاص

  در ايـن   كـه   است  باشد اين  جهان در مورد  نگرشي  چنين  تواند زيربناي آنچه  مي

: در قرآن كريم آمده است كه . است  گرفته  صورت ، عمل  در باب  تأكيد زيادي  مذهب

موجـوداتي را كـه در   كنيـد كـه خداونـد انـواع      آيا شما مردم به حس مشاهده نمـي «

هـاي ظـاهر و بـاطنِ خـود را      ها و زمين است براي شما مسخر كرده و نعمت آسمان

؛  اسـت  وجامع  تام  اي پديده  ،ديني  اصوالً انديشة )۱۴(.» ...براي شما فراوان نموده است

امـر   و  يـا تجربـه  ق اخـال  ، فلسـفه   بـه   را صـرفاً منتهـي    آن  توان نمي  كه  معني  اين  به

و   از فـردي   اعم ـ   حيات  شئونات  تمامي  كه  است  اي پديده  ،  دين دانست  نامحسوس

  ، نـه  انسـان   ابعاد حيات  تمامي  براي  ديگر، دين  عبارت  به. گيرد را در بر مي ـ   جمعي

  الهـوري   اقبـال   عالمـه   با   توان مي  زمينه  در اين.  است  پيام  از آنها، حاوي  برخي  فقط

، دو  و مادي  ، يا معنوي و واقعي  فكري ]امور[  در اسالم«: دارد اظهار مي  بود كه  وافقم
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  كـه   نيست  در اين  جزء معنوي  حيات. سازگار نباشند  با هم  نيستند كه  مخالف  نيروي

  خـرد كـردن    خـود سـبب    اين  كند كه  كامل  عالقة  قطع  ،و واقعي  از جزء مادي  آدمي

  اسـت   در ايـن   شود، بلكه مي  دردناك  تعارضات  به  آن  و تبديل  زندگي  ياساس  كليت

بگيرد   منظور در خدمت  را بدان  جزء مادي  بكوشد كه  آن در  پيوسته ، جزء معنوي  كه

  را نـوراني   وجود آن  خود در آورد و تمام  صورت  كند و به  را جذب  آن  سرانجام  كه

  از دين  بخشي ،عقايد.  گرفت  كمك  دين  شناسي از جامعه  توان در اينجا مي. )۱۵(»سازد

هـا   ديـدگاه   قبيـل   ايـن .  نيسـت   انديشـيدن   بـراي   اي صرفاً مجموعه  ،هستند و مذهب

  كـه  چنان. دهند مي  بعدي  تك  صورت  ،آن  كنند و به مي  ساقط  را از مذهب  جامعيت 

:  عملـي   و بيـان   آئـين :  نظري  بيان  دو جنبة  ،)۱۶(واخ  يواخيم  ،دين  بزرگ  شناس جامعه

در   ؛ شـده   بنـدي  صـورت  ، ايمـان   نظـري   در احكـام     آنچه. سازد مي  را مطرح  مناسك

  يـا اعمـالِ    عمـل   ، مناسـك ديگـر   معنـاي   به.  است  كار رفته  به  ديني  شدة  الهام  اعمال

  صـحيح  را  عهد عتيق  كتاب  وهندگاناز پژ  يكي  نظر  ،واخ.  ديندار است  انسان  پرستش

  از ديـن   اصيل  بياني  بلكه ، نيست  صرفاً تصادفي  امري  پرستش  معتقد است كه داند مي

او را   و معيشـتي   و ابعاد مادي... كند  بشر رسوخ  حيات  خواهد در كليت مي  كه  است

  آن  بـه   كـه   مثبتي  پاسخ اطرخ  به  ،بيروني  در جهان  واقعي  زندگي. )۱۷(بخشد  نيز انتظام

 جامعيـت   شكسـتن   معناي  به  بيروني  جهان  به  توجهي بي. يابد مي  شود جريان مي  داده

  بيگـانگي   باعـث  آورد و همچنـين  به وجـود مـي   را   فراواني تعارضات و  است  انسان

را بـا    آن  ارتبـاط و   قـرار دهـيم    را مـورد مالحظـه    انسان  اگر جامعيت  .شود مي آدمي

  دينـي   حيـات  به وجود ارتباطي جدا نشـدني بـين  ناگزير بايد   ؛برقرار سازيم  مذهب

دنيـا را    بـه   معطوف  ينگرش ارتباط،  اين  به  توجه.  معتقد شويم  ،زندگي  جهانو آدمي

  . سازد مي  در زندگي  مشاركت  به  را ملتزم  نمايد و آدمي ايجاد مي

  و اخالقـيِ   مـادي  اياجز  بين ارتباط، وجود  و مردم  جامعه  با جستجو در فرهنگ

  نقـش   ، اهميت كاشان  در روستاهاي  قاليبافي  خانگي  صنعت. شود بر ما آشكار مي ، آن

  معنـاي   بـه   پديـده   ايـن . دهـد  مي  نشان  محصول  آميز اين را در توليد موفقيت  مذهب

  . است  از مردم  اي دسته  در ميان ،و كار  مذهب  بين  ارتباطوجود 
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  كاشـان   ةدو روستا در منطق  ـ فرهنگي   اجتماعي  وضعيت  حاضر با بررسي ةمطالع

  ،مـذهبي  فرهنـگ   رسـاند كـه   مي  ياري  فرض  اين  تحقق  به ،آنها با يكديگر  و مقايسة

  كه  با اجتماعي  در مقايسه  قضاوت  نمايد و اين مي  را فراهم  محصول بهترِ توليد  ةزمين

  روح  كـه   هر اندازه  به. گيرد مي  قرار دارد صورت  تري نازل  در سطح  مذهبي  لحاظ  به

در   پديـده   باشـد، ايـن    دينـي   باورهـا و اعتقـادات    داراي  ،بـر جامعـه    حـاكم   جمعي

 ، از مـردم   گروهـي   هر گـاه   بنابراين،. يابد مي  انعكاس  مردم  آن  اقتصادي  هاي موفقيت

 اقتصادي  هاي ناكامي  صورت  به  پديده  اين ؛باشند  ديني  از عناصر فرهنگ  يفاقد برخ

  در گردونة  گويي  كه هستيم  شاهد كساني  ،دوم  در حالت. شود ظاهر مي  آنان  در ميان

سـروكار    با افرادي  ،اول  اما در حالت ؛يابند نمي راه خروجياند و  گرفتار آمده  حيات

  .  است  بارز آنان  هاي از ويژگي  زندگي  اميد به  كه  داريم

  ،طراحـان   ،بافندگان  جدي  از توجه  جهاني  در بازارهاي  كاشان  قالي  حضور موفق

  تالقــي. دارد  حكايــت  محصــول  در توليــد ايــن  انــدركاران و ســاير دســت  رنگــرزان

  مردمـي   و در بين  اصيل  محصولِ  در توليد اين  توان را مي  و كيهاني  دنياييهاي  ارزش

  .  يافت معتقدند،  اسالم  به  كه

  

    شناسي روش

 ةدر توسـع   مـذهبي   و اعتقـادات   مـذهب   نقـش   شناخت  ،  پژوهش  اين   هدف:  هدف

  . است  روستايي

و   اسـت   قاليبـافي   دسـتي   صـنعت پـژوهش،    موضـوعي   ةمحـدود :   پژوهش  ةمحدود

  .  است  كاشان  رافاط  روستاهاي  ،آن  جغرافيايي ةمحدود

  

   تحقيق روش

  ايـن   در اجـراي   پژوهشگر.  است  شده  استفاده  كيفي  تحقيق  از روش  پژوهش  در اين

  به  قاليبافي.  است  جسته  بهره  ،شناختي  و مردم  شناختي جامعه  از هر دو جنبة  پژوهش

ابزارهـاي   ، نـابراين ب.  اسـت   بـوده   پارسي  از فرهنگ  ، بخشي هنر ـ صنعت   يك  عنوان
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،    و مصـاحبه   مشـاهده . انـد  شـده انتخاب »  مصاحبه«و »  مشاهده« اصلي اين پژوهش،

  طوالنياي  هدور فنون ياد شده را مردم شناسان، طي .اند فرهنگي  پژوهش  اصلي  فنون

، مشاهده و مصاحبه، هر دو .)۱۸( داده اندقرار   مورد استفاده نيز  شناسان و اخيراً جامعه

  ،مصاحبه. دارند  بسيار اهميت نيز هست، فرهنگي يعدب  مستلزم  حاضر كه  مطالعة  در 

  ،گيري فرآيند نمونه  را از طريق  مصاحبه پژوهشگران،  برخي  .ابعاد متعدد است داراي

  ناميـده   )۱۹(يافتـه   سـاخت   ايِ پرسشـنامه   عمومـاً روش   دهند كه قرار مي  مورد استفاده

  .  است  آماري  از فنون  انواعي  ستلزمشود و م مي

  مكـرر بـه    از مراجعـات   پـس   كـه  هستند  التياؤسدر اين تحقيق،   مصاحبه  شيوة 

  لاؤسـ   گونـه  هـيچ   پژوهشگرديگر،   عبارت  به. اند آمده  دست  به  مورد بررسي  ةمنطق

  چـارچوب . سازد  ها مطرح بود تا در مصاحبه  نكرده  آماده  در ذهن  را از پيش  خاصي

  تحقيـق   از خصايص  شيوه  اين.  است  داده  شكل ،كارق اخال ةدربار  را كنكاش  مطالعه

  يعنـي ؛ اسـت   وجـود داشـته    وضـع   نيز دقيقاً همـين ها  هدر مورد مشاهد.  است  كيفي

  در منطقـة   و سپسكند  را آماده  مشاهده  از موارد قابل  فهرستي  نكرده  سعي  پژوهشگر

بـوده  كـار  ق اخـال  ، مورد توجـه   ةمسئلتنها   بلكه. آنها بپردازد  وارسي  به  مطالعه مورد

انـد و   گرفته  شكل ،مكرر  مراجعات  ها ضمن ها و مشاهده ، مصاحبه هم  بر روي.  است

در ايـن  . كنند نيز پيشنهاد مي  من  و راس  مارشال  كه  است  اي شيوه  اين. اند شده  نهايي

را هدفمنـد    و مشـاهده   مصـاحبه   سازد كه ما را قادر مي  تحقيق  ميدان در  دقت  روش،

بايـد    البتـه  .)۲۰( دهيم  نشان  بيشتري  حساسيت ،موارد  برخي در مورد  تدريج  و به كنيم

  ،االتؤسـ   و تنظـيم   در تهيه  تحقيق ِ با موضوع  پژوهشگر  قبليِ  آشنايي  نمود كه  اذعان

  ايـن  در مـورد   حساسـيت  همچنـين و   اعتقادي  مشترك  وجوه  ييعن ؛ است  ثر بودهؤم

  .آمده است  پژوهشگر  ياري  به  تحقيق  در ميدان ،ها پژوهش  قبيل

،  ناآگاهانـه  يفرآينـد     چونـان   تاكنون  فرهنگ« : دارد كه اظهار مي ،)۲۱( وايت  لسلي

گويـد   مي  نويسنده  همين . )۲۲( »است  بوده  شكوفايي  در حال ، و سركش  ناپيدا، خونين

و استمرار وجـود    تداوم  ، فرهنگ در .)۲۳(شود  تبيين  فرهنگ  بايد بر حسب  فرهنگ  كه



  ۵۱  توسعة روستايي از درون

  

  فرهنگـي   هـا و شـرايط   زمينه  در نتيجة  فرهنگي و پيشرفت  از تحول  هر مرحله .دارد

  . يابد مي  و گسترش رشد  ،پيشين

 فرهنگـي   از عناصر برجستة  يكي كه  يروستاي  دو اجتماع  در اينجا ساختار مذهبيِ

  وظيفـة   اين  پريچارد اظهار داشته  ايوانس  كه گيرد و چنان قرار مي  مورد مطالعه  است،

  . آشكار سازد  تطبيقياي  هرا در مطالع  ساختاري  چنين  كه  است  اجتماعي  شناسي مردم

،  نظير عبـادات   نهادهايي محور  حول ،يا ساختار  نظام  اين  درون اجتماعيِ  فعاليت 

نهـاد    كـاركرد ايـن    ما دربارة  كه  يابد و زماني مي  سازمان اينهار و نظاير ئ، شعا مناسك

 .)۲۴(كنند ساختار ايفاء مي  ثبات  آنها در حفظ كه  است  نقشي  منظورمان  گوييم مي  سخن

دهـد    را نشـان   بحـث مـورد    اجتمـاعِ   ساختار مذهبي  كه  اي مطالعه  رو، اهميت  از اين

  . شود مي  معلوم

 ،شود مي  را شامل  مذهبيق اخال  ، عقايد و از جمله ، سنن رسوم  كه  عنصر فرهنگ

از   بخشـي   عنـوان   بـه   مذهب. آورد وجود مي  به  اي تازه  ها و نتايج شكلبه طور مدام 

از   در هر شكلي  قادر است  شود كه مي  بدل  قدرتمندي  نيروي  به ،بشر ِ فرهنگي  تحول

 ،حاضـر   مطالعـة . نمايد  رسوخ نيز كار اوق در اخال  و از جمله  انسان  اجتماعي  حيات

  در ايـن . كند مي  معطوف  در ايران  قالي  و بافت  اسالم  مذهب  ارتباط بهخود را   توجه

  كار شود كـه آش  تا   شده  استفاده  نيز عميق  ها، از مصاحبة بر ساير شيوه  عالوه  ،مطالعه

  . يا خير كنند مي ءايفا  اي برجسته  نقش  مردم  در زندگي  مذهبي  اصول  آيا امروزه

  روش  ايـن  گيـرد كـه   را در بـر مـي   يابعـاد   ،اجتمـاعي  ينهـاد     عنوان  به  مذهب

  وجـود اطالعـات    رغـم  علي بايست آنها را آشكار سازد البته مي  اطالعات  گردآوري

و   كـار و تجزيـه    امـا روش   ـ   اسـت   بـوده   پـژوهش   اين  الزمة  كه ـ   توجه  قابل  كميِ

  .  است  نكردهو آمار اتكاء   بر كميات  وجه  هيچ  ها به داده  تحليلِ

  

    موضوعي  تحليل

شـهر    ، دو روستا در اطـراف  مقدماتي  از مطالعة  ، پس ميداني  پژوهش  اين  انجام  براي

 ۱۵  در فاصـلة   دارد كـه   نـام »  خُنـب «دو روسـتا    از ايـن   ييك. شدند  برگزيده  كاشان

.  اسـت  ، قـرار گرفتـه   كاشـان   غربـي   جنوبو   يكوهستاناي   در منطقه  شهر كيلومتري
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  ايـن  ، محصـول  خشكبار و ساير گياهـان  و كمي است خانوار ۷۵حدود   آن  جمعيت

وجـود    محصـول   وسـيع  كاشت  امكان  ،كمبود آب  علت  به. دهد را تشكيل مي  منطقه

پـذير   امكـان   كـم   ميـزان   به  محصول  موجود، فرآوري  آب  ميزان  اقتضاي  اما به. ندارد

در   و بيشـتر مـردان   دهنـد  مـي   انجـام    در منـازل زنان و غالباً را  قالي  كار بافت.  است

  به  مشغول ـ   است شده  روستا واقع  كيلومتري  ۵  در فاصلة  كه ـ   سنگ  تبديل  ةكارخان

  . مسجد وجود دارد  يك ،روستا  در اين .ندكار

  ةو در فاصل  شهر كاشان  غربي  روستا در شمال  اين.  است» طاهرآباد»  دوم  روستاي

  ۵و تعـداد    خـانوار اسـت   ۷۲۰  روسـتا شـامل    اين.  است شده  واقع  آن  كيلومتري ۱۷

  بـا روسـتاي    اهرآبـاد در مقايسـه  ط مـردمِ   اقتصادي  وضع. دارد  حسينيه  مسجد و يك

كـار در    براي  از مردان  و برخي  هستند  زنان  از ميان گانبافند  غالب.  بهتر است ، خنب

  كشـاورزي   توليـد محصـول    نيز در روستا به  برخي ؛روند شهر مي  به  مختلف  ادارات

  موفق   ن، مسئوال ستا شده  واقع  دشت  روستا در منطقة  اين  از آنجا كه. دارند  اشتغال

  روسـتا بـا كمبـود آب     رسد كـه  نظر مي  به. اند شده  آن  به  گازرساني  عمليات  انجام  به

  .  نيست  مواجه

  نفـر مصـاحبه   ۲۶روستا با   در اين ، خنب  با وجود تعداد كمتر خانوار در روستاي

بـا   ـ   برخوردار است  خانوار بيشتري  از حجم  كه ـ  طاهرآباد  و در روستاي  است  شده

تعداد خانوار در هر   نسبت  اگر بنا بود به ،ديگر  عبارت  به.  است  شده  نفر مصاحبه ۴۴

بايد كمتـر از    خنب  شوند، تعداد افراد در روستاي  ها انتخاب از دو روستا، نمونه  يك

  روسـتاي   كـه  ـ   حاصـل   تا نتـايج   گرفت  كار عمداً صورت  اما اين ؛بود تعداد مي  اين

در   اگر چـه   يعني .برخوردار باشد  بيشتري  از اتقان ـ  داد مي  تر نشان طاهرآباد را موفق

  امـا بـاز هـم    نـد؛ برخوردار  بـاالتري   از ارقام  التاؤتعداد و درصد س ، خنب  روستاي

  . دارد  طاهرآباد برجستگي  روستاي

نيز » نصرآباد«و »  جزه«، » نمشكا«، » يزدل«نظير   ديگري  روستاهاي  كه  است  گفتني

و طاهرآبـاد    خنـب   يعنـي  ،مذكور  دو روستاي  سرانجام  كه گرفتندقرار   مورد مشاهده

  . شدند  برگزيده
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  كـه   سـاخت   مزبور بايد خاطر نشان  تعداد خانوار در دو روستاي  در مورد تفاوت

ابعـاد   ؛ بلكه نيست  كننده  تعيين  ،، تعداد جمعيت ـ فرهنگي   ميان  هاي اصوالً در مقايسه

آنهـا،    و مادي  از ابعاد فيزيكي  فارغ ، ها در دو اجتماع ها و ايده ، باورها، كنش فرهنگي

 ،مزبـور   دو اجتمـاع هـر    كه  است  اين  ز اهميتئحا  نكتة .گيرند قرار مي  مورد مقايسه

ـ هستند  تأثير باورها و عقايد يكسان  ، تحت دارند  روستايي  شكل و هـا   ، عـادت  ان، زب

در . نيـز هسـتند  با يكـديگر    خاص  دارند و احياناً واجد ارتباطات  مشتركي  هاي كنش

از   يكـي   كـه  چنـان   صـورت   در آن  بـدانيم   علـم   را يـك   شناسـي  اگر مـردم   حقيقت

و   منظم  دانش  انباشت»  آن  وظيفة  ،اظهار داشته )۲۵(پلتو.  جي  پرتي  نام  به  شناسان انسان

  كار از طريـق   باشد و اين مي)  و رفتارش  انسان(  جهان  هاي از جنبه  يكي  دربارة  موثق

  انجـام   تجربـي   مشـاهدات   پـذير بـه   ارجـاع   مفـاهيم   متقابل  و ارتباط  تجربي  مشاهدة

  بـه   تـوان  مي ، مورد بحث  در دو اجتماع  از تعداد جمعيت  فارغ  ،بنابراين .»)۲۶(گيرد مي

  بـر اسـاس    هـا را كـه   انسـان   هاي و افكار و كنش  پرداخت  و ابعاد آن  فرهنگ  ةمطالع

بسـيار    مقايسـه   بحـث . كـرد   مقايسـه  ، با يكديگرشوند مي  حاصل  اجتماعي  مراودات

ازحد   بيشهاي  حساسيت ،ديگر  و برخي  دود كنندهـاز آنها مح  برخي ؛ است  گسترده

  هاي مقايسه  توان مي  هنگامي« : دارد كه اظهار مي )۲۷(اتومورب  الً تامـمث. اند را كنار نهاده

  ،مقايسـه   واحـدهاي   داد كه  انجام  از اطمينان  ها با حدودي فرضيه  آزمون  را براي  الزم

در   رسـد كـه   نظر مـي   به. باشند  تعبير نشده  نباشند و يا اساساً نادرست  كامالً نامتشابه

  در دو اجتماع. » )۲۸(است  تر بوده ثمربخش  ،تطبيقي  از روش  هاستفاد  نوع  اين  هم  عمل

سـروكار    مشـابه   ، نيازها و باورهـاي  ها، آمال ها، فرهنگ با ساخت  وقتي  ،مورد بررسي

   .است  معقول  امري  مقايسه  داريم

آنهـا    مذهبي  هاي از ويژگي  برخي  اينك ،مزبور  دو روستاي  اجمالي  از معرفي  پس

هـا   و مصـاحبه ها  هاز مشاهد  كه  شواهد و قرايني  طبق.  دهيم قرار مي  مورد مالحظهرا 

 از   مـذهبي   و مناسـك   آداب  بـه   توجـه   لحـاظ   طاهرآباد به  اند ،روستاي آمده  دسته ب

روسـتا بيشـتر بـا      در ايـن   ديگـر، مـردم    عبـارت   به.  برخوردار است  بهتري وضعيت

  زوايـاي بـه  توانـد   امـر مـي    ايـن . و با آنها سروكار دارند   اند  مواجه  ديني  هاي پديده
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. تـأثير قـرار دهـد     را تحتآنان  و جمعي  فردي  حيات  و تمامي آنان نفوذ كند  زندگي

نمـاز    آنها و برگـزاري   به  شد مردم و طاهرآباد و آمد  در روستاي  فعال تعداد مساجد

  حضـور دائمـي  . نهـد   برجاي  مردم  در روحيات  عميقي  آثارتواند  در آنها مي  جماعت

و   اسـت   آن  بودن  مسجد و فعال  داير بودن  سو باعث  در روستا از يك  افراد روحاني

  مراجعـه   و شـرعي   دينـي   لئمسـا   پاسـخگوي   نيروحـا  افـراد   همـين  ،ديگر  از سوي

  چندان آن هم  د كهوجود دار  عبادت  مكان  تنها يك  خنب  در روستاي اما. اند كنندگان

از   برخي  شود و فقط برگزار نمي  معموالً نماز جماعت ،مسجد  در اين .نيست  مناسب

  روسـتاي . آورنـد  مي  جاي  در مسجد به  انفرادي  صورت  روستا نماز خود را به  اهالي

  ،و رمضـان   محـرم هاي  در ماه  فقط  شود كه مي  و گفته  است  فاقد فرد روحاني ، خنب

در مسـجد برگـزار     دو مـاه   ايـن   مخصوص  و مراسم  آيد روستا مي  به  روحاني يردف

  فاقد يـك    خنب  بر روستاي  حاكم  روح  كرد كه  مالحظه  توان مي  سهولت  به. شود مي

در   هـايي  نقصـان   وجود باعث  ،مهم  از اجزاء و نهادهاي  يكي  فقدان.  است  عنصر مهم

 نيستبرخوردار   از ظاهر مناسبي  كه  مسجدي.  است نيز شده روستا  ساختار اجتماعي

و نيـز    جمعـي   اعمال  در انجام  كوتاهي  باعث  ،در نتيجه  ؛است  غيرفعال  تر آنكه و مهم

. سـازد   روستا را فراهم  اهالي  تواند انسجام مي  كه  اعمالي.  است  شده يانيروستا  فردي

  به  مكاني  ، داراي جماعت  مسجد و امام  چندين  داشتنبر   طاهرآباد عالوه  اما روستاي

آنجـا    بـه   زيـارت   روستا براي  و مردم  شده  در كنار مسجد واقع  كه  است امامزاده  نام

 نيز در مركز روستا  اي در نقطه ي دارد،مناسب  ظاهر ، عالوه بر اينكه مكان  اين. روند مي

  اي در نقطـه  اي وجـود دارد؛ امـا   نيز امامزاده  خنب  در روستاي    البته.  است  شده واقع

  زيـارت  براي  يانيروستا از  برخي  گاه گه  كه  سادهاتاقي  صورت  و به  روستااز   بيرون

  . روند آنجا مي  به

  جنـگ   طاهرآبـاد در عرصـة    روستاي  ، جوانانقو عرا  ايران  جنگ  دوران  در طول

در   كـه  در حـالي  ؛انـد  شـده ... شهيد، اسير، جانباز و نآنا از  و شماري  اند حاضر بوده

ظـاهراً   خنـب   در روسـتاي .  شويم نمي  موارد مواجه  از اين  يك با هيچ  خنب  روستاي

  . دارد  از روستا تعلق  خارج  محلي  نيز به  وي  كهكند  زندگي مي جانباز يكتنها 
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  عمومـاً داراي   كاشـان  ةمنطقـ .  اسـت   وجـود غسـالخانه   ،ذكر  موارد قابل ديگر از

  داشته  توجه  ديني  و مناسك  آداب  دور به  هاي از گذشته  و مردم  است  مذهبي  فضايي

  محـل  آنهـا ـ    نظر از ابعـاد جغرافيـايي   صرف ـ  معموالً در روستاها. اند نموده  و عمل

  كه)  جزه(»  گزه»  در روستاي  حتي .وجود دارد  فرد متوفي  شستشوي  براي  مخصوصي

و   هسـتيم   شـاهد وجـود غسـالخانه     اسـت  شده  واقع  خنب  روستاي  كيلومتري ۲در 

نياز،   هنگام  و به  نداردوجود   مكاني  چنين  اما در خنب ؛ديگر  روستاهاي  طور  همين

،  غسـل   مـذهبي   مراسـم   ازانجام  وپسبرند مي  شهر كاشان  را به  جنازه  ،متوفي  بستگان

  .دهند مي  را انجام  تدفين  و مراسم  كنند مي  روستامنتقل  ا بهر  مجدداً آن

. شود در روستا منجر مي  مذهبي  بيشتر فضاي ِ شدن  زايل  به  باز هم  اي پديده  چنين

  وجـوب   وجود يا حتي  به  توجهي كم  از نوعي  خود حاكي  نقيصه  اين  كه  است  بديهي

  .  است  عناصر ديني

برخـوردار    زيـادي   از اهميـت   شـيعه   مسلمان ةجامع  در ميان»  مرجعيت»  موضوع

شـود   مـي   محسوب  شيعيان  قطعي  از وظايف  ،شرعي  تكليف  به  و عمل  دانستن.  است

  شـيعيان   كـه   است  از وظايفي  يكي»  مجتهد اعلم»  شناخت  و جستجو براي  و كنكاش

  از مراجع  هر يك  كرد كه  اشاره  كتابي  بايد به  زمينه  در اين. دارند  توجه  آن  به  همواره

در اختيار »  عمليه  رسالة»  عنوان  سازند و تحت منتشر مي ان خود،مقلد  راهنمايي  براي

  وي  و وجود رسـالة   مرجعيت  طاهرآباد دربارة  در روستاي  وقتي. گيرد قرار مي  عموم

و اظهـار   كننـد  تقليد خود را ذكر مـي   مرجع  نام  شود افراد بيشتري مي  الؤس  در منزل

  بـا چنـين    خنـب   در روسـتاي   كـه  در حـالي  ؛دارند  او را در منزل  رسالة  دارند كه مي

  مرجـع   رسـالة   دارند كـه  اظهار مي  اهالي  برخي  آنكه  جالب.  شويم نمي  مواجه  وضعي

طاهرآبـاد افـراد بـا      سـتاي در رو  كه در حالي. اند داده  آنان  به )۲۹(تقليد را در كارخانه

  نام  ، دانستن بنابراين. كنند مي  مورد نظرشان  خريد رساله  به  اقدام ،خود  شخصي هزينة

 در مـورد تواند رويكـرد افـراد را    مي  در منزل  وي  رسالة  و داشتن  خاص تقليد  مرجع

  . دهد  توضيح  مرجعيت  موضوع
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 بر  عالوه. خورد مي  چشم  به  فرهنگي  ايتسر  نوعي ، ياد شده  دو روستاي  در ميان

نيز در ميان اين دو روستا وجود  اجتماعي  و ساير پيوندهاي  خويشاوندي  روابط ، اين

 و اميــدها و داراي دارنــد  فعاليــت  قــالي  و فــروش  در بافــت   ،هــر دو روســتا . دارد

ايجاد   به  زندگي  ايه از عرصه  در بسياري  كه ؛ به حديهستند  نيز مشتركي يها آرمان

جـدا    از هـم   رسـمي   تقسـيمات   لحـاظ   روستاها به  اين  اگرچه .اند  پرداخته  همگوني

توانند  مي  بنابراين،  .اند فراوان مشتركهاي  ويژگي  داراي  فرهنگي  لحاظ  اما به ؛هستند

قـرار گيرنـد،     مورد اسـتفاده   ،مقياس  توانند در حكم مي  كه  هايي هولمق. شوند   مقايسه

ـ   و ضـمني   يـمقدمات  از مطالعات  پس ها مقولـه اين.  ويمـش ذيالً متذكر مي   دسـت ه ب

  :اند آمده

  ...) و  نماز، روزه(  روزانه  ديني  وظايف  ـ انجام۱

  با خدا   و ارتباط  ـ كار و عبادت۲

  كار   دربارة  ـ اظهار تعابير ديني۳

    مرجعيت  به  ـ توجه۴

  ها  بافنده  بيمذه  ـ مراسم۵

  روحاني افراد با  ـ ارتباط۶

    در مراسم  قالي  ـ نقش۷

  منظـور وضـوح    بـه   برد كـه   نام  هايي از شاخص  توان مي ياد شده،بر موارد   عالوه

  :عبارت اند ازها  شاخص  اين .كنند مي  ما كمك  به  بيشتر امر مقايسه

  در مسجد   فعال  ـ مشاركت۱

   ءـ وجود شهدا۲

    ود فرد روحانيـ وج۳

    ـ غسالخانه۴

. مورد استناد قرار بگيرنـد  ، روستايي  در زندگي  خوبي  توانند به ها مي شاخص  اين

ايفـاء    اي برجسـته   نقـش  ، فرهنـگ   گيري باورها و عقايد در شكل  دهندة اجزاء تشكيل

  اين. ار دارداز عناصر قر  دسته  تأثير اين  تحت  ،تا حد زيادي  كنند و اصوالً فرهنگ مي
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  آن  يكپارچگي  و به  سازند مي  را فراهم  اجتماعي  و پيوستگي  انسجام  موجبات ،عناصر

از  را و اعتقـاد   آيـين   توانيم نمي  كه  از آنجا معتقد است  مالينوفسكي  . رسانند مي  ياري

تعريف  بتوانيم آنها را  كاركردشان  شايد با درك تعريف كنيم؛  خودشان  موضوع  طريق

  .كنيم

ـ   و ارزشـمندي   غني  منبع ، انسان  زندگي«: دارد اظهار مي  وي دور و دراز  ةاز تجرب

  شـده   كـه   هر قيمتـي   و بايد به  است  آمده  دست  به  گزاف  قيمت  به  كه  است  نياكانش

و   قـدرت   را دربارة  قيمتي كند امتياز ذي مي  را مقدس  سنت  كه  اي جامعه. شود  حفظ

دارنـد و ابـزار     جـاي هـا   نسـل   در اذهـان   و ارزش  قـدرت . آورد مـي   دست  به  تداوم

يـا    پيوستگي  و حفظ  سنت  تداوم  به  نسبت  و نيز اطمينان  دانش  انتقال  براي  كارآمدي

بر   عالوه  مراسم  كه گويد مي  همچنين  مالينوفسكي .»)۳۰(باشند مي  اجتماعي  همبستگي

حتـي   و تشـريفات   مراسـم . نيـز باشـند    توانند واجد كاركرد ديگـري  ي، م عد مذهبيب  

او . را نيز خلق كننـد   قيمت ذيهاي  ارزش  و كاربرد اجتماعي  ذهني  عادات  توانند مي

  :گويد مي

  ها نيست و داده  از اطالعات  صرفاً جزء كوچكي  عاميانه،  هر اعتقاد يا موضوع«

  به  تصادفي  صورت  و يا از هر فرد پاسخگو به  هو پراكند  مغشوش  از منابع  كه

  عنوان  به  ،عاميانه  اعتقاد يا موضوع  آن  كه  طور نيست اين  همچنين. آيد  دست

  منفرد استنباط  طرح  يك  براساس  باشد و يا اينكه  شده  وضع  بديهي  اصل  يك

  معين  جامعة  يك  حافظة  در تمامي  ، هر اعتقادي برعكس  بلكه. باشد  شده

،  بنابراين. گردد مي  بيان  اجتماعي  هاي از پديده  و در بسياري  شده  منعكس

  فراگير در واقعيت  اي گونه  به  و در واقع  است  پيچيده  امري ،اعتقاد  موضوع

  ، مغشوش) گونه معما(  عجيب  حالتي  اوقات  و در غالب  حاضر بوده  اجتماعي

 بعد  اعتقاد، يك  پديدة  به  ديگر، نسبت  عبارت  به. رددا  بيان  و غيرقابل

  باور بايد مورد مطالعه  شود، اين  مطالعه  دقت  بايد به  وجود دارد كه  اجتماعي

امر   اين. كند مي  حركت  عد اجتماعيب  در امتداد اين  كه  دليل  قرار گيرد بدان

  در آنها رديابي  كه  وناگونگ  ها و نهادهاي متعدد ذهن  بايد در پرتو انواع
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از   و غفلت  بعد اجتماعي  اين  به  توجهي  بي. قرار گيرد  شود مورد كاوش مي

در   اجتماعي  گروه  فولكلور در يك  خاص  از موضوعات  هر يك  كه  هايي گونه

  . »)۳۱(است  علمي شود، غير مي  يافت  آن

در   ديـد كـه    خـواهيم   قـرار دهـيم    وجهمورد ت  دقت  اگر امر اعتقاد را به  ،بنابراين

  حضـوراعتقاددرزندگي .پـردازد  مي انسان  هدايت  وبه داردحضور   فرآيند حيات  تمامي

ديگـر،    عبـارت   به. دهد تأثير قرار مي  و تحت می نوردد  را در  آن تمامي ،انسان  روزمرة

  انسـاني   حيات  تمامه بدر صدد نفوذ   كه  است  از دين  اصيلي  تجلي  ،اعتقاد و پرستش

را   آدميان  دروني  حيطة  فقط  نه ،و اعتقاد  پرستش  كه  است  معني  امر بدان  و اين  است

  . پردازد ميها  انسان  و معيشتي  بيروني  حيطة  انتظام  به  گيرد بلكه فرا مي

  نمود كـه   ، اشاره ، متفكر هندي )۳۲(كريشنامورتي  به  توان مي  همچنين  زمينه  در اين

زيـرا در   ؛ اسـت   واقعيـت   ترين ثر مهمؤم  حيات  ر در يكئو شعا  مناسك  معتقد است

  انسـان «: گويـد  او مـي . رسـند  مـي   انسجام  به  و اجتماعي  فردي  هاي ارزش  حالت  اين

  يـك   عنوان  دهد و نيز به  ادامه  تمام  فرد با قوت  يك  عنوان  خود را به  تواند حيات مي

ـ   آن  بـه   ا معنيـمقصد ب  يك  ، براساس جود اجتماعيمو از نظـر   .» )۳۳(ببخشـد   داومـت

  بـه   كـه   اسـت   و اجتمـاعي   مقاصد فردي  بين  هماهنگي ق،گوهر اخال  ،كريشنامورتي

  .)۳۴(آيد مي  دست  به  ر و مناسكئشعا  واسطة

  

  ها  داده  تحليل 

  تطبيقـي   وارسـي   به ،و طاهرآباد  خنب  ايدو روست  اهالي  مذهبيِ  كنش  منظور درك  به

،  صـميمانه   هـاي  مصـاحبه   در خـالل .  پـردازيم  مـي  قدر فـو   شده  مطرح  هاي شاخص

  دينـي   افكار و كردارهـاي   رويكرد افراد به بيانگرتوانند  مي  اند كه شده  مطرح  االتيؤس

  .باشند

  ايـن  بـه   شاخص  اين  يلدر ذ.  است»  روزانه  ديني  وظايف  انجام»  نخست  شاخص

مسجد   به  ـ رفتن۳    و دعا  ـ زيارت۲     ـ نماز و روزه۱    : است  دهـش  موارد توجه

    .ـ صدقات۵    نذورات ـ۴



  ۵۹  توسعة روستايي از درون

  

   طاهرآباد و خنب  در روستاهاي  روزانه  ديني  و اعمال  ـ بافندگان۱   جدول

  ) تعداد و درصد( 
 روستا

  

  

  

  تكرار 

 شاخص ها

 طاهرآباد خنب

 جمع
 هميشه اغلب گاهي به ندرت هميشه اغلب گاهي به ندرت

  نماز و روزه

  

  ‐ 

  

  ‐ 

  

  ‐ 

۲۶  

  

۱۰۰% 

  

  ‐ 

  

  ‐ 

  

  ‐ 

۴۴  

  

۱۰۰% 

۷۰ 

زيــــارت و 

 دعا

  

  ‐ 

۲۴  

  

۳۱/۹۲% 

۲  

  

۶۹/۷% 

  

  ‐ 

  

  ‐ 

۳  

  

۸۲/۶% 

۴۱  

  

۱۸/۹۳% 

  

  ‐ ۷۰ 

ــه   ــتن بـ رفـ

 مسجد

۳  

  

۵۴/۱۱% 

۲۳  

  

۴۶/۸۸% 

  

  ‐ 

  

  ‐ 

۳  

  

۸۲/۶% 

۱۸*  

  

  

  

۹۱/۴۰% 

۲۳  

  

۱۷/۵۲% 

  

  ‐ 

۷۰ 

 نذر

۱۹  

  

۰۷/۷۳% 

۷  

  

۹۲/۲۶% 

  

  ‐ 

  

  ‐ 

۳  

  

۸۲/۶% 

۴۱  

۱۸/۹۳% 

‐  

 

   

  ‐ 
  

۷۰ 

 صدقه

۵  

  

۲۳/۱۹% 

۲۱  

  

۷۷/۸۰% 

  

  ‐ 

  

  ‐ 

  

  ‐ 

۱۳  

  

۵۵/۲۹% 

۳۱  

  

۴۵/۷۰% 

  

  ‐ 
  

۷۰ 

 ۳۵۰ ۴۴ ۹۵ ۷۵ ۶ ۲۶ ۲ ۷۵ ۲۷ جمع

  ها مراقبت از بچه يلبه دل *

  هاي پژوهش يافته: منبع

  

نفـر   ۲۳طاهرآباد   د، در روستايـمسج  به  نـورد رفتـمثالً در م  ۱ دولـج  بر طبق

  در روسـتاي   كـه   در حـالي  ؛رونـد  مسجد مـي   به»  بيشتر اوقات»  گفتند كه%) ۲۷/۵۲(

فـرد  نبـودن   ،امـر   ايـن   علـت .  اسـت   نداده  مثبت  پاسخ  گزينه  اين  به  كس  هيچ  خنب

  نقـش   ايفـاي   ،برانگيزاننده  عامل  عنوان  به  فرد مومن  تا براي  در مسجد است  روحاني



  فصلنامة روستا و توسعه  ۶۰

  

  و نمـاز را بـه    روند مسجد مي  روستا به  از اهالي  تعداد اندكي  فقط  ،نمايد و در نتيجه

در روسـتا   فـرد روحـاني    وقتي  نمود كه  استدالل  توان مي. خوانند مي  انفرادي  صورت

كنند،  مي  در مسجد تجمع  زيرا مردم ؛يابد مي  تسلط  در محل  مذهبي  روح ،وجود دارد

ؤاالت بـه سـ   كنند و او مي  الؤس  از وي  گويد، مردم مي  سخن آنان  براي  فرد روحاني

دو   ايـن   بـين   اصـلي   ، تفاوت وضع  اين  رسد  نظر مي  به  از نظر مذهبي. دهد پاسخ مي

   .هستيم مواجه  نهاد مذهب  با ضعف  خنب  در روستاي  در حقيقت.  روستاست

بـا    طاهرآبـاد در مقايسـه    روستاي  كه  گفت  توان مي ياد شده،  هاي داده  به  با توجه

  اهـاليِ   دهـد و در بـين   مي  نشان  روزانه  ديني  اعمال  به  بيشتري  توجه، خنب  روستاي

  يگريد  اجزاء و فقرات  حال  در عين. دارد  بروز و ظهور بيشتري  دينداري ،روستا  اين

  نايـل   درك  اين  به  طريق  بدان  توانيم دو روستا مي  بين  در مقايسه  وجود دارند كه  هم

.  خود برخوردار اسـت   ديني  وظايف در مورد  تري روستا از تعهد عميق  يك  كه  شويم

مسجد وجـود    تنها يك  در آن  كه  شويم مي  مواجه  موقعيت  روستا با اين  در يك  وقتي

  مذهبي  وضعيت  رسيد كه  نتيجه  اين  به  توان مي  است  فاقد فرد روحاني  هم  آن  و دارد

  كـاركردي   كـه   برجسـته   نقـش   يك  چرا كه ؛ برخوردار نيست  چنداني  روستا از قوت

نظـر    ، از ايـن  پـس . كنـد  نمي  فعاليت  ،كامل  و بيش  كم  شكل  در روستا دارد به  قطعي

  .  ستا روه ب رو  فقطعاً روستا با ضع

نظر ، مورد توجه بوده است، در دو روستا  مصاحبه ضمندر   كهها  از پرسش  يكي

خداونـد از    كـه   اسـت   امري  آيا كار كردن.  و كار است  عبادت بين  ارتباط  دربارة  مردم

  اسـت   زندگي  گذران  درآمد براي  كسب  صرفاً عامل، كار  يا اينكه  است  خواسته  آدمي

رويكـرد افـراد     توصـيف   به  نحو بارزي  به  الؤس  اين. ندارد  دخالتي  و خدا نيز در آن

  طبـق  .سـت بسيار گويا  شده  مطرح  هاي پردازد و پاسخ مي  آنان ةروزمر  فعاليت  دربارة

  بـين   پذيرند كه مي%) ۱۸/۹۳(  قالي  نفر از بافندگان ۴۱طاهرآباد   در روستاي ۲  جدول

  وجود چنـين %) ۸۲/۶( آناننفر از  ۳  حال  وجود دارد و در عين، ارتباط  تكار و عباد

وجـود  %) ۷۷/۸۰(  نفر از بافنـدگان  ۲۱  خنب  اما در روستاي. كنند مي  را نفي  ارتباطي

  وجـود چنـين    بـه %) ۲۳/۱۹(آنـان  نفر از  ۵  كه در حالي ؛پذيرند را مي  ارتباطي  چنين



  ۶۱  توسعة روستايي از درون

  

  شاهد وجود اعتقـاد بيشـتر بـه     توان مي  اظهارات  اين  اسبراس. ندارند ارتباطي، اعتقاد

حضور خـدا    احساس. طاهرآباد بود  روستاي  اهالي  و كار در ميان  عبادت  بين  ارتباط

  البتـه .  زيـادتر اسـت   ،خنـب   با روستاي  طاهرآباد در مقايسه  كار در روستاي  در حين

برخوردار   كمتري  اما از ميزان ؛دارد نيز وجود خنب  قطعاً در روستاي  احساسي  چنين

اگـر   .دارددر كار افـراد    اي تأثير برجسته   ،تلقي  اين  كه  گفت  توان مي  در نتيجه.  است

 را پذيرفته باشـد   نكته  اين   و اگر وي»  است  كار عبادت»  باشد كه  باور داشته  شخص

  گيـري  ، جهـت  طـرز تلقـي    اين قطعاً ؛ حاضر است  ويهاي  فعاليت  خدا در تمامي  كه

  .او به وجود خواهد آورد و كار  را در زندگي  خاصي

  

   طاهرآباد و خنب  با خدا در دو روستاي  ارتباطو   ـ كار، عبادت۲ جدول

 جمع خنب طاهرآباد روستا

 ‐ خير بلي خير بلي پاسخ

 تعداد

۴۱  

  

)۱۸/۹۳(% 

۳  

  

)۸۲/۶(% 

۲۱  

  

)۷۷/۸۰(% 

۵  

  

)۲۳/۱۹(% 

۷۰ 

 كل
۴۴  

)۱۰۰(% 

۲۶  

)۱۰۰(% 
۷۰ 

  هاي پژوهش يافته: منبع

  

  افراد بـه   توجه  تواند در تشخيص مي  كه  است  مهمي  از عوامل ، مرجعيت  موضوع

از   شـيعه   مـذهب   اعتقادي  در نظام  دين  عالم  از دستورات  پيروي. نمايد  كمك  مذهب

يـا    ، فـرد مسـلمان   مذهب  ينا  باور معتقدان  بنا به.  برخوردار است  اي برجسته  اهميت

  لئدر مسـا   ـ   اسـت   يخاصـ   واجـد شـرايط    كه ـ   فقيه  باشد يا از يك  بايد خود فقيه

ـ   اطالعـات   براسـاس . نمايد  تبعيت  شرعي نفـر از   ۴۲، ۳   در جـدول   آمـده   دسـت ه ب



  فصلنامة روستا و توسعه  ۶۲

  

 ؛دكننـ  مـي   پيروي ،تقليد متعدد  طاهرآباد از مراجع  ايـدر روست%) ۴۵/۹۵(  دگانـبافن

  تقليـد خـاص    از مرجع%) ۰۷/۷۳(  نفر از بافندگان ۱۹  خنب  در روستاي  كه در حالي

  . كنند مي  تبعيت

  

   در طاهرآباد و خنب  خاص  رسالة  و داشتن  ها، مرجعيت ـ بافنده۳ جدول

  تقليدمرجع 

  

 روستا

ــت اهللا  آيـ

 خميني

ــت اهللا  آيـ

فاضـــــل 

 لنكراني

آيـــت اهللا 

 بهجت

ــت اهللا  آيــ

 گلپايگاني

ــ ت اهللا آيـ

 تبريزي
 جمع

***  

 جمع كل ساير

 طاهرآباد

۳۵  

**    *  

  ن      د

۱۷  ۱۸ 

   ۱     

  

  ن      د 

‐     ۱  

   ۲  

  

  ن      د

‐    ۲ 

    ۲  

  

  ن      د

۱     ۱ 

    ۲  

  

  ن      د

۱     ۱ 

   ۴۲  

)۴۵/۹۵(%  

ن       د    

۱۹    ۲۳    

   ۲  

)۵۵/۴(% 

  ۴۴  

)۱۰۰(% 

 خنب

   ۱۲  

  

  ن      د

۶     ۶ 

    ۶  

  

  ن      د

۱     ۵ 

    ‐     ‐     ۱  

  

  ن      د

۱    ‐ 

   ۱۹  

)۰۷/۷۳(%  

  ن        د

۸      ۱۱ 

   ۷  

)۹۲/۲۶(% 

  ۲۶  

)۱۰۰(% 

  هاي پژوهش يافته: منبع

  .  تقليد است  مرجع  رسالة  داشتن  به  اشاره» د»  حرف:  * 

  .  تقليد است  مرجع  رسالة  نداشتن  به  اشاره»  ن»  حرف:  **

    نادرسـت   تقليد پاسخ  مرجع  به  مربوط  الؤس  به  دارد كه  اشاره  پاسخگوياني  به  ستون  اين:  ***

  . ندارند  آن  دربارة  درستينظر   يا آنكه اند داده         

  

  وظيفـة   بـه   بيشتري  توجه  خنب  با روستاي  طاهرآباد در مقايسه  ، روستاي بنابراين

 ،شـد   الؤسـ   تقليـد آنـان    مرجع  خاص رسالة  دربارة  ، وقتي عالوه  به. خود دارد  ديني

  به  رايگانطور   به  در كارخانه  كه  اظهار داشت  خنب  در روستاي  از پاسخگويان  يكي

از  را  رسـاله   كه  كساني  بين زيرا ؛باشد  توجه  تواند قابل مي  پاسخ  اين. شود مي  ما داده



  ۶۳  توسعة روستايي از درون

  

  از محل  رايگانطور   را به  آن  كه  پردازند و كساني را مي  آن  و بهاي  كنند مي  بازار تهيه

  هـاي  بافنـده   و توجـه   دقت  كه  گفت  توان مي. وجود دارد  كنند تفاوت مي  كار دريافت

ي روسـتاي  ها بافنده  توجه  ، در مقايسه باديني  مرجعيت  موضوع  طاهرآباد به  روستاي

  .  است ، بيشترنهاد  اين  بهخنب 

طاهرآبـاد    در روسـتاي   فاقد رسـاله  افراد  كه  باشيم  داشته  نيز توجه  موضوع  اين  به

در   رسـاله   داراي تعـداد افـراد    يعنـي  .نددرصـد  ۴۲  خنب  اما در روستاي ،درصد ۴۵

  قبالً توضيح  كهطور  اما همان.  طاهرآباد است  بيشتر از روستاي  اندكي  خنب  روستاي

  كار اشـتغال   روستا به  در نزديكي  اي غالباً در كارخانه  مردان  ،خنب  در روستاي داديم

  در روسـتاي   كـه  در حـالي  ؛ است  شده  داده  آنان  به ، رايگان عمليه  هاي دارند و رساله

ترتيـب   ايـن   بـه  .كننـد  مي  را از بازار تهيه  آن  ، خودشان رساله  داراي طاهرآباد، افراد  ،

  . دارد  متفاوتي  دو روستا معناي  در اين  كتابي  وجود چنين

بـا    در ارتبـاط   كـه   اسـت   هـايي  از شاخص  يكي ، مذهبي  ر و مراسمئشعا  برگزاري

.  اسـت   قرار گرفته  و طاهرآباد مورد توجه  خنب  در دو روستاي  مورد بررسي  موضوع

در   و غيره  ، رمضان محرم  در ايام  مختلف  را در مراسم ها بافنده  شركت ۵و  ۴  جداول

  . دهند مي  دو روستا نشان  اين

  

در   و غيره  ، رمضان محرم  ايام  مناسبت  ها به با بافنده  مرتبط  ـ مراسم۴ جدول

  طاهرآباد  روستاي

 مراسم

من در مراسم 

خاص 

ها  خانم

شركت 

 كنممي

من هر روز به 

مسجد 

 روم مي

رم من در مح

و رمضان در 

هاي  برنامه

ويژه شركت   

 کنممي

گاهي به 

مـسجـد 

 روم مي

در مسجد، 

مـردم غيبت 

من . كنند مي

در خانه نماز 

 خوانم مي

بـه جاهاي 

شـلـوغ   

 روم نمي

 جمع

 تعداد
۵  

)۳۶/۱۱(% 

۱۹  

)۱۸/۴۳(% 

۱۳  

)۵۴/۲۹(% 

۵  

)۳۶/۱۱(% 

۱  

)۲۷/۲(% 

۱  

)۲۷/۲(% 

۴۴  

)۱۰۰(% 

  هشهاي پژو يافته: منبع

  



  فصلنامة روستا و توسعه  ۶۴

  

در   و غيره  ، رمضان محرم  ايام  مناسبت  ها به با بافنده  مرتبط  ـ مراسم۵  جدول

   خنب  روستاي

 مراسم
مراسم خاصي در ايـام محـرم،   

 رمضان و غيره وجود ندارد

ــراي   مراســم خاصــي ب

 ها وجود نداردبافنده

برنامه و نماز جماعت فقـط در  

 ايام محرم و رمضان است
 جمع

 تعداد
۷  

)۹۲/۲۶(% 

۱۲  

)۱۶/۴۶(% 

۷  

)۹۲/۲۶(% 

۲۶  

)۱۰۰(% 

  هاي پژوهش يافته: منبع

  

  محـرم هاي  در ماهفقط   مذهبي  مراسم ، خنب  در روستاي  سال  در طي  در مجموع

طاهرآبـاد    امـا در روسـتاي   شـود؛  برگـزار مـي  در مسـجد روسـتا    ، آن هـم  و رمضان

هـا   برنامـه   ايـن . كننـد  مـي   ركتش  ها در آن بافنده  وجود دارند كه  مختلفي  هاي برنامه

  نتيجـه   تـوان  ، مي بنابراين. برگزار شوند  يانيروستا  در مسجد يا در منازل  است  ممكن

در   وجود دارد كـه   و تدين  مذهب  به  از توجه  طاهرآباد حالتي  در روستاي  كه  گرفت

  بـر روي   يتـأثير مـذهب    چنـين   خنـب   در روسـتاي  .نيستيم  شاهد آن،  خنب  روستاي

  لئرا با مسا  الزم  توانند آشنايي نمي  آنان  كه  است  خورد و طبيعي نمي  چشم  به  ساكنان

طاهرآبـاد وجـود     در روسـتاي    نظير آنچـه   مذهبي  روح  و واجد آن باشند  داشته  ديني

  . دارد باشند

  چنـدان   ،يقـال   بافت  در طي  خالف  عمل  و انجام  تخطي  مشاهدة پژوهشگر،  براي

  خنـب   در روسـتاي   قـالي   قيمـت   كـه   يافت  وقوف  نكته  اين  به  توان مي. نبود  مشكل

از پـود    و اسـتفاده   جفتـي   گره  مثل  امر اقداماتي  اين  اصلي  و علت  زياد نيست  چندان

  جـاي   بـه   ،جفتي  در گره. گيرد مي  صورت  قالي  بافت  در جريان  كه  از حد است  بيش

  مصـرف   ، ضـمن  شود و بنـابراين  مي  تار استفاده ۴از   ،گره  يك  تار براي ۲از   استفاده

در   حالـت   ايـن   عكـس   .رسد به پايان ميو   آيد مي تر باال سريع  ، قالي كمتر مواد اوليه

  قـالي   كـه   ساخت  خاطرنشان  توان در اينجا مي.  است  مشاهده  طاهرآباد قابل  روستاي

 را  موضـوع   ايـن . اسـت و مشهور   قيمت  طاهرآباد بسيار گران  در روستاي  دهش  بافته



  ۶۵  توسعة روستايي از درون

  

  در روسـتاي پژوهشـگر    كـه   وقتـي . كـرده انـد  ييد أت  از تجار در بازار كاشان  بسياري

  اين  اظهار داشتند كه  از آنان  نمود برخي  الؤس  جفتي  گره  ها دربارة طاهرآباد از بافنده

  هـا سـكوت   بافنـده   ، غالب   الؤس  اين  در مقابل  خنب  در روستاياما  ؛ است  كار حرام

  را بـه   و آن  پرداختنـد   قضـيه   ايـن   افشاي  به آناناز   برخي  اينكه  ضمن! اختيار كردند

  . دادند مي  نشان  طور عملي

  از لحـاظ  .بخشـد  مـي   برجسـته  يعدب ، به آن روستادر روستا  وجود فرد روحاني

  شـخص   ايـن . انـد  وجود فـرد روحـاني    مقيد به ،خود  ديني  اها در حوزة، روست سنتي

تصور نمـود    چنين  توان مي .كند ءايفا  اجتماع  در اخالقيات  اي برجسته  تواند نقش مي

در .  نخواهنـد داشـت    درسـتي   جهتگيـري   فرد در روسـتا، مـردم    وجود اين  بدون  كه

  بسـيار آسـان    دو اجتمـاع   تمايز ايـن   درك ،بادو طاهرآ  خنب  دو روستاي  بين  مقايسة

  بيشتري  توجه  كند و مردم ايفاء مي  اي برجسته  نقش  ،مذهب  در طاهرآباد پديدة.  است

را   اي ويژه» قاخال« آنانكار   كه  استدليل  همين به. خود دارند  دينيق اخال  اصول  به

. وجود ندارد» كارق اخال«از   نوع  اين   خنب  اما در روستاي ؛ است  داده  در خود جاي

دو   از ايـن   در هر يك  شده  بافته  هاي قالي  ، كيفيت پديده  وجود اين  براي  دليلبهترين 

  .  روستاست

  

  )۳۵(طاهرآباد  در روستاي  روحاني فردو  بافنده  بين  ـ تعامل۶جدول

تعامل با فرد 

 روحاني
 داراي ارتباط كامل

گاهي اوقات رفتن 

 مسجدبه
 كل

 تعداد
۳۹  

)۶۴/۸۸(% 

۵  

)۳۹/۱۱(% 

۴۴  

)۱۰۰(% 

  هاي پژوهش يافته: منبع
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   خنب  در روستاي  فرد روحانیها و بافنده  بين  ـ تعامل۷جدول

تعامل با فرد 

 روحاني

هيچ روحاني 

در روستا 

 وجود ندارد

گاهي اوقات 

در مسجد 

نماز انفرادي 

 خوانيممي

فرد روحاني 

فقط در محرم 

به  و رمضان

 آيدروستا مي

هيچ ارتباطي 

 نداريم
 كل

 تعداد
۱۳  

)۵۰(% 

۵  

)۲۳/۱۹(% 

۳  

)۵۴/۱۱(% 

۵  

)۲۳/۱۹(% 

۲۶  

)۱۰۰(% 

  هاي پژوهش يافته: منبع

  

آنهـا    برجسـته   تمايزات  به  توان و طاهرآباد مي  خنب  دو روستاي  بين  مقايسه براي

  پيامبر و شهادت  دربارة  اشعاري  خواندن ،دو روستا  بينها  از تفاوت  يكي. نمود  اشاره

  . اند معروف  يا ذكر مصيبت  خواني  مرثيه  اشعار به  اين.  است  شيعه  معصوم  امامان

  

  

    طاهرآباد و خنب  در روستاهاي  بافت  در خالل  ر، اشعار و غيرهئـ شعا۸  جدول

اشعار و  

  ...شعائرو

  

  

 روستا

آغاز بافـت بـا   

 نام خدا

ــه  گـــوش دادن بـ

ــاي ر ــو و تماش ادي

 تلويزيون

خواندن ذكر 

ــيبت و  مصـ

 مرثيه

تالوت آيات 

 قرآن

چيــــــزي 

 گوييم نمي
 جمع ساير

 طاهرآباد
۱۰  

)۷۳/۲۲(% 

۵  

)۳۶/۱۱(% 

۵  

)۳۶/۱۱(% 

۲۱  

)۷۳/۴۷(% 
‐ 

۳  

)۸۲/۶(% 

۴۴  

)۱۰۰(% 

 خنب
۱۰  

)۴۶/۳۸(% 

۵  

)۲۳/۱۹(% 

۱  

)۸۵/۳(% 

۲  

)۶۹/۷(% 

۷  

)۹۲/۲۶(% 

۱  

)۸۵/۳(% 

۲۶  

)۱۰۰(% 
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  ۶۷  توسعة روستايي از درون

  

  تمايـل  ، خنـب   اجتمـاع   داد كـه   نشـان   تـوان  اخير، مـي   جداول  اطالعات  براساس

  ةزمينـ   بيشـتر داراي  ،طاهرآبـاد   اجتمـاع   كـه  در حالي ؛دارد  عرفيت  سمت  به  بيشتري

را بيشـتر در    خـويش   طاهرآبـاد ايمـان    روسـتاي   رسد كه نظر مي  به.  است )۳۶( مذهبي

  ، بيشـتر بـه   ، كـار بافـت   خنب  در روستاي  كه در حالي ؛كند مي  گذاري هسرماي  كارش

. دارد  خـانگي   مشـغلة   كمتر جنبة  فعاليت  گيرد و اين مي  درآمد صورت  منظور كسب

  بـراي   خنـب   در روسـتاي   مـردم   با وجود تالش  كه  است  اين  توجه  جالب  اما پديدة

  چـرا كـه   ؛انـد  نيافته  دست  چنداني  موفقيت  به  آنان،  قالي  بافت  درآمد از طريق  كسب

  كنند تـا هرچـه   وافر مي  سعي  آنان.  برخوردار نيست  الزم  از سالمت  كار آنان  حاصل

  بـه   برسانند ولـي   فروش  بياورند تا در بازار به  و پايينپايان برسانند   را به  زودتر قالي

روسـتا    كليطور ه شود و ب نمي  عايد بافنده  ني، سود چندا محصول  نازلِ  كيفيت  علت

  كيفـي   نـزول   باعـث » كارق اخال»  فقدان.  برخوردار نيست  في ليبادر كار قا  از موفقيت

و در   نـامرغوب   از مـواد اوليـة    استفاده  باعث  ،درآمد پايين  نفس.  است شده  محصول

  طاهرآبـاد قابـل    در روسـتاي   حالـت   ايـن   عكـس . شود تر مي ارزش  توليد كم  ،نتيجه

  محصـول   عرضـة   منجـر بـه   , و كـار بافـت    مـذهب   بينارتباط وجود  . است  مشاهده

 .بود  و خطا در آن  شاهد نقصان  توان كمتر مي  كه  كااليي شده است؛در بازار   مطلوبي

ـ   در مقايسـه   خنـب   روسـتاي   اهـالي . كرده است  شهرت  كاال كسب  رو، اين  از اين ا ب

 آنـان . انـد  نكـرده   كوتـاهي   ,و معاش  زندگي  گذران  براي  طاهرآباد در تالش  روستاي

 ؛ نيست  ترديدي  نكته  و در اينهستند   خويش  موفقيتهاي  راه  در جستجوي  همواره

  كـار غافـل    اصـول   را از برخي ان، آن مال  كسب  زياد به  و گرايش  دنياگرايي  اما همين

كـار    خـود بـه    طاهرآبـاد آنهـا را در زنـدگي     روسـتاي   اهالي  كه  صولي، ا است  نموده

  را از هـر طريقـي    و آن  سود است  كسب  صرفاً در جستجوي  خنب  روستاي. اند بسته

  دخالـت  ,سـود  ِ كسب  نيز در اين  مذهبي  طاهرآباد تعليمات  اما در روستاي ؛جويد مي

  بـه   و ديـن   نيسـت   چنـداني   فاصـلة   و دنيـايي   يدينـ  كارِ  بين ,ديگر  عبارت  به. دارند

  . رساند مي  ياري  ,اقتصادي  موفقيت
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د عـ ب  بـه   توجـه  ,دهـد  مـي   نشـان   را با مـذهب   قالي  ارتباط  كه  هايي از زمينه  يكي

  به نظر.  است  ارتباط  اين  گوياي  ,مذهبي  در مراسم  از قالي  استفاده.  است  آن  مناسكي

  اسـت   همـان   قالي  نقشآنان معتقدند .  مسجد است  ، ادامة قالي ,نظران بصاح  خيرب

  زمينـه   در ايـن .  اسـت   تقـدس داراي   شود و بنـابراين  مي  ديده  در گنبد و محراب  كه

  .شود ديده مي ۹    در جدول  كه  ايم دو روستا پرسيده  را از اهالي  االتيؤس

ـ همچنان كـه    دو روستا  اين با اهالي  مصاحبه در  شده  مطرح  اظهارات  به  با توجه

ـ    مـذهبي   بـه   طاهرآباد بيشـتر متمايـل    روستاي  كه به اين نتيجه رسيد  توان مي گفتيم 

 ۹در جـدول    كـه  چنان .است  عرفي  تا حدي  خنب  روستاي  كه در حالي ؛ است  بودن

  امروزه  كه نموده اندار اظه  خنب  ها در روستاي شونده از مصاحبه  شود برخي ديده مي

  آورده  روي ، درآمد بيشـتر   كسب  سمت  به  بافندهو   يافته  كاهش  قالي  مراسمي  نقش  

  هـيچ   ،مـذهبي   در مراسـم  معتقد اسـت كـه  روستا   همين  از اهالي يديگر فرد.  است

در   نمـود كـه    مالحظـه   تـوان  مـي بنابراين، به روشـني  . وجود ندارد  قالي  براي  نقشي

  بافندة ،ديگر  عبارت  به.  است  مطرح  و قالي  مذهب  بين  انفكاك  نوعي  ،خنب  روستاي

  معناي  هيچ  ،بافنده. دارد  در كار خويش  از مذهب  اندكي  روستا احساس  در اين  قالي

  بـه   آن  و فـروش   قالي  بافت  سرگرم  كند و همواره نمي  منضم كار خود،  را به  يمقدس

  قرآن  آيات  تابلوي  بافت  كه  گفت  توان مي  حتي.  است  بيشتر سود مادي  ظور كسبمن

  . گيرد مي  كمتر صورت  خنب  در روستاي

 ۳۰ي كه در روستاي طاهرآباد وجود دارد اين است كه حدود ديگر  برجستة  جنبة

  ها در روستاي دهشون  از مصاحبه  يك هيچ ؛ امااند بافته  نذري  قاليدرصد از بافنده ها، 

از دو بافـت قـالي نـذري    .  اسـت   نكرده  اشاره در روستاي خود  موضوع  اين  به  خنب

  ر دينـي ئو شـعا   در مناسـك   قالي  نقش  دهندة نشان  اينكه  اول:  است  نظر حائز اهميت

  هـاي  طاهرآبـاد بافنـده    روسـتاي   كه  است  از اين  حاكي  سخن  اين اينكه  دوم و  است

از . كنند  دريافت  نذري  هاي قالي  بافت  را براي  هايي توانند سفارش مي  دارد كه  تريبه

  ةنكتـ .  اسـت   درك  بيشـتر قابـل   ،طاهرآبـاد   در روستاي   في ليباقا ِ عد مناسكيرو، ب  اين

 ،روستا  اين  بافندة  و اينكه   ، كيفيت قاليِ اين روستاستطاهرآباد  در روستاي  برجسته
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  قـالي   دهندة  ، سفارش كيفي  برتري  اين  متعاقب. بافد مي  و نقص  عيب و بي  سالم  يقال

  .كند  طاهرآباد مراجعه  روستاي  بافندة  به  دهد كه مي  ترجيح  ،نذري  قالي  و از جمله

  

   در مراسم  قالي  ـ نقش۹  جدول

نقش قالي 

  در مراسم

  

  

  

  

  

  

  روستا

 

مـــــــن 

هاي  قالي

نــذري را 

  ديده ام

ــن  مــــ

تابلوهاي 

ــات  آيــ

ــرآن را  ق

يا (ديده 

 )بافته ام

امــروزه ايــن 

نقش كاهش 

يافتــــــه و 

بافنـــده بـــه 

سمت كسب 

درآمد بيشتر 

متمايل شـده  

 است

مــا قــالي 

ــه  را بـــ

ــجد  مسـ

برديم  مي

ولــــــي 

ــروزه  امـ

هاي  قالي

ماشـــيني 

ــا  آنجـــ

 هستند

مـــــــــن 

هاي  قاليچه

اي  ســـجاده

ديده ام؛ اما 

ــالي ــاي  ق ه

ــزرگ  بــــ

ــذري  نــــ

 نديده ام

مــــــن 

هاي  قالي

ــذري  نـ

ــه ام  بافت

ــا در ( يـ

حـــــال 

ــافتن  بــ

 )هستم

در 

مراسم 

هـــيچ 

نقشي 

ــراي  ب

قــالي 

وجود 

 ندارد

نقــش 

ــالي  قـ

در 

مشــهد 

 اردهال
 جمع

 ۴۴ ۱ ‐ ۱۳ ۲ ۱۰ ‐ ۱۳ ۵ طاهرآباد

 ۲۶ ‐ ۱ ‐ ۱۰ ۱ ۷ ۶ ۱ خنب

  هاي پژوهش يافته: منبع

  

  بـه   تـوان  مـي  ، و كار در طاهرآباد و خنـب   مذهب  بين بهتر ارتباط  منظور درك  به

از دو   شـده   گـردآوري   اطالعـات   طبـق .  نگريسـت   آنـان هاي  فعاليت  اقتصادي  نتيجة

  دو روستا و صـحبت   ها در اين و جوها و مصاحبه  از پرس  ، پس مورد بحث  روستاي

دو عـدد   ،دو روستا  در اين  قالي  با قيمت  در ارتباط  در بازار شهر كاشان  با تجار قالي

  هاي در اندازه  كه  است  هايي قالي  انواع  يا معدل  متوسط  قيمت  كه  است  مدهآ  دست  به

  : شوند مي  بافته  مختلف

  تومان ۲۳۰۰۰۰      :  طاهرآباد 

  تومان ۱۶۰۰۰۰      :      خنب

. كند مي  كسب    في ليباقا  از راه را  سود بيشتري  با خنب  طاهرآباد درمقايسه  روستاي

و كار   مذهب  بين  مستقيم  ارتباطي  ،مورد مطالعه  در منطقة  كه  گفت  توان مي  در نتيجه

  .  كار است  متغير وابستة  متأثر نمودن  قادر به  مذهب  متغير مستقل. وجود دارد
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  طاهرآبـاد بـه    در روستاي  قالي ِ خوب  كيفيت  شود كه  استدالل  چنين  است  ممكن

  از راه  را كـه   بيشـتري   توانند مبـالغ  مي آنانا زير ؛ است  بهتر كشاورزي  وضعيت  علت

  كـه   اما بايد گفـت . كنند  گذاري سرمايه  در توليد قالي  است، آمده به دست  كشاورزي

  سـو و فعاليـت    از يك  قالي  بافت  بين  ارتباط  و جو دربارة  از پرس  حاصل  نتايج  طبق

  اين  است، آمده  عمل  به  ورد مطالعهم  منطقة  در مجموعة  ديگر كه  از سوي  كشاورزي

  ايـدو روستـ  ۱۰   دولـجـ   هـاي  داده  براسـاس . باشد  صحت  به  تواند مقرون نظر نمي

در كار   كشاورزي  ؤثر بودنم  اند تا عامل قرار گرفته  و طاهرآباد مورد مقايسه )۳۷(يزدل

بـا   يبسـيار   تشـابه   وجـوه   داراي  ،يـزدل   روستاي. قرار گيرد  مورد كنترل  ،قالي  بافت

شـاهد وجـود     تـوان  دو روسـتا مـي    ايـن   بر مجاورت  عالوه.  طاهرآباد است  روستاي

  هـاي  زمـين   هـر دو روسـتا داراي    همچنـين . بـود  ميان آنـان  نيز  خويشاوندي  روابط

ـ   يبافدر هر دو روستا كار قالي  اينكهتر  مهم .اند  توجه  قابل  كشاورزي   وفـور قابـل  ه ب

  خنـب   روستاي  از محصول  ،يزدل  بافت  قالي  بايد گفت  و از نظر كيفي  است  اهدهمش

 وضـعيت ،  و جغرافيايي  اقليمي  ، موقعيت جمعيتي  از لحاظ ، بنابراين.  بسيار بهتر است

امر   خورد كه مي  چشم  به  زيادي  تشابه  وجوه ، و غيره  فرهنگي  هاي ، ويژگي كشاورزي

  كشـاورزي   زمـين ، فاقـد   يزدل  در روستاي  بافنده ۱۶. سازند پذير مي مكانرا ا  مقايسه

در  مطلب ديگـر اينكـه   .داشته اند  زمين  ،بافنده ۲۳طاهرآباد   اما در روستاي بوده اند؛

  از محصــول  و از ســود حاصــل  انــد بــوده  زمــين  داراي  بافنــده ۲۳  يــزدل  روســتاي

  زمـين  يـزدل،   روسـتاي   ، بافندگان بنابراين. اند كرده  هاستفاد  بافت كارِ  براي  كشاورزي

  قالي  در بافت  از توليد كشاورزي  از سود حاصل  استفاده  و قادر به داشته اند  بيشتري

 . است بودهكمتر   در مقايسه با يزدل، گذاري سرمايه  نوع  اين در طاهرآباد بوده اند؛ اما

  برتر قالي  در كيفيت  حياتي  عامل  ،بهتر كشاورزي  يتموقع  كه  گفت  توان مي  ،بنابراين

  .شود محسوب نميطاهرآباد 
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  و طاهرآباد  يزدل  در دو روستاي  و كشاورزي  بافندگي  بين  ارتباطـ ۱۰  جدول

  روستا

 موقعيت كشاورزي
 طاهرآباد يزدل

 ۲۳ ۱۶ زمين نداريم 

 ۲۰ ۲۳ كنيميزمين داريم و از سود آن در كار بافت استفاده م

 ‐ ۱ رفوگر

 ۱ ‐ چله دوان

 ۴۴ ۴۰ جمع

 هاي پژوهش يافته: منبع

  

  گيري نتيجه 

  ديـن   در حـوزة » كـار «و »  مـذهب »  بين  ارتباطوجود   بررسي  ،مقاله  اين  اصلي  هدف

  خاصـي   ، منطقة ارتباط  اين  منظور بررسي  به.  است  كاشان  ةمنطق  در روستاهاي  اسالم

  دهند و ايـن  مي  تشكيل  مذهب  شيعه  را مردم  كاشان  منطقة  جمعيت  كل. شد  هبرگزيد

  ديگر، توليد قـالي   از سوي.  است  با اعتقاد شيعي  ، مركزي تاريخي  لحاظ  به  شهرستان

و   بـوده   كامالً بومي  محصول  اين.  است  باستاني  فعاليتي  ،آن  شهر و روستاهاي  در اين

از كـار    نـوع   تمركز بر ايـن   ،بنابراين. شود مي  كشور انجام  در داخل  آن  مراحل  تمامي

  مذهب  بين  متقابل  ارتباط  و برقراري  هدف  به  دستيابي  براي  مناسبي  تواند پژوهش مي

  قـالي   بافـت  در كـارِ   كـه   در ايران  شيعه  از مردم  ديگر، بخشي  عبارت  به. و كار باشد

آورنـد و در   مـي   دسته ب  بومي  از مواد اولية  توليد خود را با استفاده ،دكنن مي  فعاليت

  . اند نيز موفق  كارشان

» كـار ق اخـال »  ، نوعي مورد بررسي  در منطقة  و كار مردم  زندگي  وارسي  از خالل

  نكتـه .  اسـت   ديگر متفاوت  نقطة  به  اي كار از نقطه قاخال  اما اين ؛ است  مشاهده  قابل
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  شـوند و از ايـن   مي  تعهد بافته  درجة  نسبت  به  عالي  با كيفيت  هاي قالي  كه  است  اين

  . بهتر است  هاي قالي  بافت  معناي  بيشتر به  ديانت ،حيث

در آنـان  از   بعضـي   كـه   است  اين  قالي  هاي بافنده  دربارة  توجه  از موارد قابل  يكي

  بـه   و مردم  يافته  تقليل ، فرش  مقدسِ  جنبة  امروزه  هدارند ك اظهار مي»  خنب»  روستاي

  پديـده   ايـن   عامـل   پول  رواج  است  ممكنبنابراين،  .اند آورده  بيشتر روي  پول  كسب

  پرسـيده   شـعر و غيـره    و از برخوانـدن   زمزمـه   دربـارة آنـان  از   يا وقتـي .قلمداد شود

  چيـزي   بافت  ما در خالل»  دارند كه ار ميروستا اظه  در همين آناناز   شود، برخي مي

در   آن  نتيجـة   كه  است  از مردم  بخشي  كار، خاص  دربارة  تلقي ةنحو  اين.  »گوييم نمي

 آنـان   بقيـة   هـا، بـراي   بافنـده   از ايـن   جداي.  است  منعكس  محصولشان  بودن  ضعيف

  . كند ايفاء مي  اي برجسته  نقش  مذهب

  مسـلط   يـا دنيـايي   )۳۸(عد سكوالرب  كه  در نقاطي  حتي  كه  استاين ذكر   قابل  نكتة

  قابـل   ، باز هـم و غيره  مسجد، دعا، زيارت  به  نظير رفتن  ديني  هاي كنش  انجام؛ است

  اسـت   مـردم   در ميان  جمعي ِ ديني  روحية  ، غيبت مهم  اما در اينجا پديدة . است  توجه

  سـود منـتج    تحصـيل   بـه   در واقـع  ،سـود   كسـب   وحيـة ر  رونق  در صورت  حتي  كه

  سـمت   را بـه   مـورد بحـث    ، اجتمـاع  مـذهبي   و آگاهي  ديني  وجدان  فقدان. شود نمي

كـار خـود     بايد در خالل  را كه  مذهبي  هاي آموزه ، مردم. كند مي  هدايت»  سكوالريته«

  و حتـي   نشده  تركيب  با مذهب آنانكار. سپارند مي  فراموشي  باشند به  داشته  در ذهن

  بزننـد و از عرضـة    دسـت   نادرسـت   اعمـال   زودتر كـار، بـه    اتمام  براي  است  ممكن

  !بورزند  تخطي  سالم ِ محصول

را   الزم  قـوت   اسـالم  ،وبر نظر ماكس  طبق ه استشد  گفته  در آغاز مقاله  كه چنان

آنهـا اسـتناد     وبر بـه   كه  داليلي. خود ندارد  پيروان ِ جهاني  اين  حيات  ساماندهي  براي

از   گزيـدن   انزوا و دوري ، نخست  عامل .است»  جنگجويان«و »  صوفيه«كند عمدتاً  مي

 ه است؛انداخت  را از اهميت  رستگاري  براي  تالش  ،دوم  و عامل در پي داشتهرا   جهان

  ،مجـدد شـد و در نتيجـه    يرِتفسـ   ،زمـين   بـراي   تالش  صورت  به  مذهب  اين  زيرا كه

  شـود كـه   وبـر معتقـد مـي     ،در نتيجـه . شـد   تشويق  فردي  و خوشگذرانيِ  جسمانيت
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  كـرد، اسـالم    هـدايت   دنيـايي   تالش  را به» ها پيوريتن»  كه مذهب پروتستان  برخالف

و ابعـاد    گرايـي  ديگـر تجمـل    و از سـوي   شـد   از جامعه  گزيدن  انزوا و دوريباعث 

  . دادقرار   را مورد توجه  يدنياي

  از طـرف . گـذرد  دنيا مي  همين ديگر از  جهان  گذر به  راه  ،تفكر اسالمي  براساس 

  منؤفرد م  كه كنند عرضه ميرا   هايي ها و شيوه روش  ، اسالمي  و قوانين  ديگر، احكام

شـواهد    داراي«  حـديث «و »  قـرآن «. برساند  انجام  به  طريق  خود را بدان  بايد كارهاي

انـد و   دنياييهاي  فعاليت  بهخود   پيروان  ةكنند و ترغيب  دهنده نشان  هستند كه  فراواني

  .كنند نمي  دعوت  گيري انزوا و كناره  هرگز فرد را به

  ،اسـالمي   مسـتبد در جوامـع    حكـام   بود كه  نيرو گرفته  اي دوره در   تفكر صوفيانه

  شده  استخراج  و حديث  از قرآن  كه  اسالمي يتفكر با آرا  ناي اما ؛داشتند  مسلط  نقش

  بود كه  اسالمي  تمدن  افول  در دورة  كه  ساخت  بايد خاطرنشان. ندارد  باشد همسويي

  . خود رسيد  اوج  به  اجتماعي  انزواي

  مسـلمانان   نگـرش و از   جهان  دربارة  اسالم يوبر از آرا ماكس  رسد كه نظر مي  به 

و   نداشته  دسترسي  و حديث  قرآن  وبر به ،زياد  احتمال  به .ه استبود  اطالع دنيا بي  به

 ،ترنـر   برايان.  است  اتكاء نداشته  معتبري  منابع  به  اسالم  او دربارة  رو، تعبيرات  از اين

  وبـر در تفسـير واژگـان     كـه   نيسـت   ترديدي«:  دارد اظهار مي  ،انگليسي  شناس جامعه

هـايي   بخش. خود قرار دارد  حالت  ترين در ضعيف  كهن  اسالمِ  ها دربارة انگيزه  مسلط

و   شخصـي   از خصومت  كنند مشحون مي  بحث  اسالم  دربارة  كه»  اقتصاد و جامعه«از 

از   بـيش  ،و پيـامبر   نخستين  اسالم  وبر دربارة  شناسيِ جامعه  ،در حقيقت . انزجار است

  بـه   بنابراين .)۳۹(دارد  انتقاد اخالقي  باشد، جنبة  اخالقي  اصول  بر مبناي  يطرف بي  آنكه

  .كرد  وبر احتياط  ةنظري  كار بردن  بايد در به  طور قطع

  در ميـان   نمود كه  مالحظه  توان مي ،كار در مورد  مسلمانان  طرز تلقي  مطالعة  براي

. دارد  حيـاتي   نقـش   مردم  در موفقيت  ايمان،  با آن  مرتبط  و روستاهاي  كاشان شيعيان

  اقتصـادي   در حيـات   بسـيار مهـم    نقش ـ   است  ايمان  ي ازنشان  كه ـ   قالي  توليد كيفي
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  نشان  مردم  و كار را در ميان مذهب  بين  عميق ، ارتباط پديده  اين. كند ايفاء مي  جامعه

  . بريم مي  كار نامق اخال  عنوان  تحت  از آن  دهد كه مي

  امـروزه . تأكيد بورزد  توسعه  زاي درون  بر عوامل  كه  است  بوده  بر اين  مقاله  سعي

انـد و از   يافتـه   اساسـي   اهميت  ،ارزشي  ها و تعهدات گزينش  به  ، توجه در امر توسعه

و   ، فنـاوري  اقتصـادي   مباحـث   تواننـد صـرفاً بـه    ديگر نمي  ،توسعه  رو، مطالعات  اين

  و فرهنگـي   اخالقي  بايد جهات  مطالعات  ديگر، اين  عبارت  به. منحصر شوند  ايياجر

 اجتمـاعي   با مهندسي  تغيير اجتماعي  در اينجا بحث. را نيز در كار خود منظور نمايند

  بـه ،  توسـعه   در حـال   جوامـع . يابـد  پيونـد مـي   ـ   تغيير اسـت  ةخود برانگيزانند  كه ـ 

و تغيير   و نوآوري شوندرو ه ب رو  و نامطمئن  پيچيده  لئبا مسا  كه دارندنياز   نهادهايي

باشـند    حضور داشته  روستايي  جامعة  توانند در درون نهادها مي  اين. نمايند  را ترغيب

در   كـه   اسـت »  ذهبـمـ «نهادهـا    از اين  يكي. رسانند  ياري  ،امر توسعه  به  و از درون

هاي  ارزش  در برانگيختن  و بنابراين  گيرد را در بر مي  سيعيو  گسترة ، روستايي  ةجامع

  .است  زيادي  هاي واجد ظرفيت  و فرهنگي  اخالقي

  

  ها يادداشت

1. Max Weber 

2. secularity 

3. Emile Durkheim 

4. entrepreneurship 

  ۱۹۰، ص۱۳۷۳وبر،  ‐۵

6.Weber, 1956,pp.246-274 

7. sensuality 
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9. Turner, 1974 , pp. 171- 172 

10. revolver 

11. cottage industry 

12. calling 
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  ۲۵ ‐۲۶، صص ۱۳۸۰واخ،  ‐۱۷
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36. religiosity 

واقع شده است و از جهات مختلف داراي وجـوه   »طاهر آباد«در نزديكي  »يزدل«روستاي  ‐۳۷

ة پژوهش در ارتبـاط بـا امـر    از اين رو، به عنوان عامل كنترل كنند. تشابه با اين روستاست

باب مسجد، يـك  ۳خانوار،  ۳۹۰روستاي يزدل، . ار گرفته استه قركشاورزي، مورد استفاد
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اين توضيح نيز الزم است كه منظور از سكوالر شدن يعني مغفول نهـادن امـور مـذهبي و     ‐۳۸

در اينجـا شـاهد فاصـله گـرفتن از امـور دينـي هسـتيم بـدون آنكـه          . توجه به امور دنيايي

بديهي است كه بعـد ديگـري از سـكوالريته،    . الزم صورت گرفته باشندهاي نهادي  تفكيك

ناظر بر جدايي و انفكاك بين نهادهاي مختلف و از جمله مذهب در جامعه است كه بيشتر 

صصـي شـدن پديـد    ة كثرت جمعيت و تخري قابل مالحظه است و به واسطة شهدر جامع

فاصله گرفتن از مذهب و توجه بيشـتر  روستايي،  ةاما منظور از سكوالريته در جامع. آيد مي

هـا و وظـايف، بـه خـوبي تعريـف       به دنياست؛ جايي كه هنوز مرزبندي بين نهادها، نقـش 

در نوع اخير، جامعه شكل سنتي دارد، نـوعي انسـجام و يكدسـتي بـر آن حـاكم      . اند ه نشد

  .است، روابط چهره به چهره است و تمايز چنداني بين افراد وجود ندارد

39. Turner, 1974 , pp. 241 – 242 
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